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Carl trmil Grund6n - Carlsborgs grundare
v Bengt-G<iran Nilsson
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en26 april fiiddes 1818 en gosse i

Riidiin. Jiimtland. Han fick namnet

Carl Emil. Fdriildrar var, lands-

fiskalen och iiverinspectoren i Ostersund,

Lars Adolf Grund6n, diid 1825 och Sofia

Henrika Berlin fbdd 1789 i Umei. Carl Emil

Grund6n dtiptes pi Riidtin av sin morfar,

kyrkoherden diirstlides, Magnus Berlin'

Endast 15 ir gammal kom han 1833 till

konsul E. P. Modin i Sundsvall och noterades

som betjiint hos honom. 1839 - 1841 var han

bokhillare pi Vivstavarv i Timra och diirefter

bokhillare i Sundsvall, men flyttadel849 till

Nederkalix och kallades di handlare. Det han

handlade med var triivaror. Till att borja med

bodde han hos sin kompanjon Meijer i den gard

diir apoteket var beliiget i Nederkalix

kyrkostad, d.v.s. nuvarande Kalle Jonssons'

Under sin tid som bokhillare sysslade han

formodligen med skogsinkrip och hamnade i

Kalix iilvdal. I Overkalix ktrpte han tillsammans

med handlaren och apotekaren i Nederkalix,

Erik Magnus Meijer, ett markomride vid Stor-

bAckens utlopp i Kalixiilven vid R<idupp, i av-

sikt att diir anl?igga ett sigverk. Uppgdrelsen

skedde i februari 1846 och siiljare var Rddupps

byamiin.
Den26 feb 1848 triiffade Grund6n tillsam-

mans med J. E. Soderberg, handlare i Sundsvall,

avtal om kdp av den s. k. Lishoknen som ligger

vid Kalix iilvs utlopp i havet. Det var Vina-

fiirdens byamiin som ftlr "eviirldeliga" tider

silde holmen for 300 riksdaler.
Det beh<ivdes upplagsplats lor det sigade

virke som transporterades i flottar nerfiir Kalix-

iilven och Lisholmen var en utmiirkt plats ftir

detta. Grund6n satte omedelbart igang bygget

av ett boningshus dar han sjiilv avsig att bo pi

sommaren d& utskeppning skedde. Pi vintern

skulle det vara bostad, dels ftlr honom sjiilv men

iiven for den personal som sig till brlidgirden

och varumagasinet som stod 20 famnar ( ca 36

m) fran manbyggnaden pi stenfot mot sjti-
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Efter karta av J. Grape giordvid synfor brandforscik'

ring 1868. Den hrir holmen som nu bencimns "Karls-

borg" dr alltsd Ldsholmen. Arbetarna bodde tvtirs over

tuid"t pd Arbetsholmen som cir nuvqrande "Kulla"'

Enjrirnvr)g "fOr hastkraft" fannsfrdn sdgenfram till

kajen. "Corps de logie", smedjan och magasinet bor

varade byggnader somGrunddn uppforde 1848'

stranden samt smedjan som befanns 100

famnar (ca 180 m) fran manbyggnaden vid

sjostranden. Att smedjan placerades si hiir

langt fran mangirdsbyggnaden var ftir att man

var riidd for brandfaran. Sjiilva girden kallade

han "Carlsborg" och namnet sYftar Pi

Grund6ns ftirnamn Carl. Den var 1849 enda

gard hiir och var beliigen en fiirdedels mil. (ca

2,5 km) ifran narmaste granne. Besiktning lor

brandfilrsiikring av byggnaderna skedde den 3l

augusti 1849.
Namn med "borg" iir friimrnande lor den

hiir landsdelen, men togs i fortsattningen i

ansprik vid owiga "Herrgirdar" tex Nyborg

och Filipsborg. Noterbart iir att Grund6n
senare flyttade till Innanbiicken och ktipte en
gerd diir och den fu de namnet Grundsborg
och nu iir det efternamnet som tas i ansprik'
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Sd smdningom uppfordes en "disponentvilla" i Karlsborg. Hdr i mitten pd bilden. Pd det som idag kallas
"Speditionskajen" cir upplagt jrirwcigsslipers eller ev. vedfor dngbdtarnas behov. Dcir ovanfor syns ett par
smd stugor Men vad anvrindes byggnaden lcingst till hdger till? Den har torn pd taket och ovala
lgtrkliknandefdnster Bilden, kanske 1880-tal, finns hos B-G Nilsson.
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1850 fortsatte utbyggnaden. Intill Lis-
holmen byggdes ett boningshus ftir arbetsfolk
och ett f;ihus. De hiir byggnaderna uppftirdes
sydost om den er I 848 uppsatta byggnaden,
pi motsatta sidan av ett smalt sund. Att ett
ftihus uppftirdes har att gora med att de som
jobbade hiir behrivde mjtilk ftir sin civerlevnad
och det fanns ocksi en ko i ladugirden niir
synen ftiretogs 1850. Pe gamla foton over
Karlsborg kan man se att det fanns lador "mitt
i byn"'. Kreaturen behtivde h6.

I Nederkalix dyker ar 1850 herrar von
Betzen och David Hummel upp. De kommer
biigge fran G<iteborgstrakten och bildar
Handelsbolaget von Betzen, Hummel &Co.
De tar si sminingom 6ver Grund6ns giorda
anHggningar pi Lisholmen. Sdderberg hade
redan 1853 silt sin del och Grunden s?iljer l/
12 av Lisholmen 1854, ftirmodligen ftir att fi
pengar att investera i R<idupp.

Sigen i Rddupp kom inte till stand ftirriin
1855-1856 och di hade Grund6n overtagit
Meijers andel som nu liirnnat orten och flyttat
till Kalifornien. Men att driva sigverk kostar
pengar och ftir att fi hjAlp med detta siiljer
Grund6n er 1856 halva s&gen till firman von
Betzen, Hummel & Co. Den rivergir si smi-

ningom helt i von Betzens och Hummels iigo
liksom iiven Lisholmen i vilken Grund6n 6r
1860 siiljer Sterstiende andelar. Han fortsiitter
emellertid som sigverkspatron i Rtidupp dit
han flytade 1855. Han blir kvar hiir fram till
1876 de han flyttar till lnnanbiicken.

Grund6n bodde aldrig sj?ilv pi Carlsborg
utan diir bodde kofferdikapten Carl Fredrik
Ahlbom och hans hustru Sara Kristina Holst
med dottern Mathilda Lovisa. Han hjiipte
fiirmodligen Grund6n med sysslorna pi Lis-
holmen. Carl Emil gifte sig niimligen med
dottern och efter det att kaptenen Ahlbom dog
i Karlsborg 1859 flyttade iinkan till Grund6n i
Overkalix. Bergman och Hummel anv?inde
sedan byggnaden till kontor. Carl Emil dog pi
Innanbiicken 1885 och sonen John Emil Grun-
den tog 6ver girden, men flyttade 1894 till
Karlsborg och blev bokhillare diir ftir att 1907
flytta till Bitsktirsniis som kass<ir.

Johan Abraham Wdgren och Gustav Erik
Johansson arbetade pi Lisholrnen som arbets-
karlar pi 1850 talet och var nog de ftirsta fasta
invinarna i Carlsborg. Ingvar Svanberg uppger
att en "Janne-Gustav-stuga "uppfordes 1 852
och den tillhorde nog denne Gustav Erik
Johansson.
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Hcir ser vi Carlsborgs btigge dngsdgar Den tit-l h\ger rir den s'k'
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Litlsdgen byggd 1868 och den till vcinster

U

I

Bergman och Hummel uppforde- 61 1868 en

;inlig angsflg och kvarn pfl Lisholmen diir

nu hela holmen dvergitt till att heta Carls-

;;;ililt sedan blir namnet Pi hela omrfl-

aet"naromt ring. Dock med det tilliigget att

ff"-tt"f ar f S7O skriver att nu "n?ir allt hiir

ra ri , miijligt forsvenskas torde det vara liit-

i"ti 
",ttkffi 

med K "Karlsborgs imgsig" '

Hummel & Co upplorde 6ven 3 byggnader

for arbetarna pi holmen norr om sagen som

de de kalar "Arbetsholmen"' men som idag

f.uU* "Kulla" eller "Lustigkulle"' De hiir

iygg"ua"*u flyttades omkring 1901 till en

;f; sttd"t omberget pi vilket Hiiganloft iir

byggt.
'5"r, lorsta sflgen kompletterades redan ett

p* e, ..rrar. *"d ytterligare."" *.g l"d 
fi"u

;t-rt och som ligtiitt intill den fttt:]u sigen'

De hiir b6gge var i bruk Zinda fram till nigra

i"e*rorJlu tu 1899 di den stdrre sigen

brann ner till grunden' Den byggdes emeller-

tid iter upp 1901, men nu med sex rarrl€Ir'

som sedan ett par ir senare kompletterades

*"J Vr,tthgtt fytu ramal "Lillsigen" revs

da.

Det hiir var ett axplock ur Carlsborgs tidiga

historia. Industin utvecklades vidare' Sig-

""tt",t 
saga tog slut 1988 och rorelsen ut-

vecklades, efter ett fiirsta trevande forsdk

1914, till ett massa- och pappersbruk som

idag iir en hypermodern anliiggning under

nari,net Billerud Karlsborg AB'

Kiillmaterial:

Nederkalix-, Overkalix- samt Sundsvalls

kyrkbticker.
Landstrom Sven o Tycko: Minnen och an-

t e clmingar fr dn N e derknlix'

NVstrOm Btger: Nederknlix sockenstcimmo-

protokoll. 1 .- 1-:.
Svanberg Ingvar: Arbetarrorelsens historia t

KalixbYgden' Kalix 1987 '

W;*t to- Adrian: Carlsborgs lastageplats

blir s dgv erlcs s s amhtille' Otryckt manuskript'

iottatii"gshandlingar 1 849' 1 850 och 1 868

tto, Amiinou Urandforslikringsverket ftir

byggnader i landet'
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Jag [r som en dum kalv men inte si dum att jag

icke kan liftatdttamig. Nu h6r jag utav Begstr<im

dom far vida omkring att soldaterna ffi ock detta'

Nu beviljades 50 kr ftir de ir man gdr forsta

bevbringsmdte. Ar 1901 fick jag mdte och fick 50

kronor.lm: nuO"iag mdte men di strejkade

bdnderna pi grund av deras oriittvisa' Di sade dom

att de aldrig hade beviljat detta och att dom aldrig

varit under mitt tak. Det fanns skrift pi deras intyg'

ry

.9

Anm. Birgitta Englund i Kalix har linat oss

beriittelsen om hennes farfars far' Avskriften ur

dagboken och 6wiga sllktuppgifter iir utdrag ur

Anlders Petterssons ber?ittelse om fiitj?igaren Wik'

Vid anstiillningen som soldat skrevs ett kontrakt

som reglerade anst2illningen. En del av detta har

tydligen inte fungerat och Wik fijrs<jker ffi ut

innestiende medel. Kanske var det de h?ir pengarna

han anviinde vid kopet 1905? Det var n&gra av

byns bdnder som svarade for rotan Wik och mdjli-

gen var Bergstrdm RotemZistare
Efter lunginflammation 1913 itervann Johan

Petter August Johansson Wik inte full h6lsa' De

senaste iren led han av magpligor, fiirmodligen

krnfta. Han dog den 7 april l9l7 och blev 58 61 1

minad och22 dagar gammal' Begravningen skedde

den 15 april 1917. Aret diirpfl, den 20 maj 1918'

dog den tredje hustrun' Brita Charlotta Larsson'

enJast 11 minader efter maken i samma sjukdom'

Sonen Teodor, som uppfostrades i Bitsk?irsnZis

hos sin morbror Johan Petter Blomb?ick, gifte sig

med Anna Signe Maria Holm, ftdd 1879 frin

Salmis. Han blev lots i Salmis och tog sig namnet

Johannessen och han ?ir farfar till Birgiaa Englund

(fodd Johannessen)
Girden som Wik byggde 1895 togs <iver av sonen

Odal vars son Ben$ Wik nu bor i samma gflrd som

?ir utbyggd.
Nir Johan Petter August Johansson, senare Wik'

frdd 1859, bdrjar, nio 6r gammal som knubbpojke

pi Karlsborgs iigver( bodde familjen pi Milsdn i

ien s.k. Baclstaden, en samling hus pi ofri grund'

sk inhysesestugor.
fuei at 1868 och Carlsborgs ingsig uppbyggdes

detta 6r. Troligen jobbade Ziven fadern Johan Petter

Andersson, fbdd 1837, vid sigverket'
En "Karlsborgsktona" var ett kvitto som beriitti-

gade att inkdpa varor frr en kona i bolagets afftir i

Karlsborg.
Indelningsverket upphdrde 1904 och ingen ny

soldat anstiilldes. Wik fick miijlighet att kdpa den

mark som tillhdrde rotan Wik.

Orden inom parentes iir ftrtydliganden av J P

Wiks egna anteckningar.
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Mer om Carlsborg

Frin Leif Larsson i Kalix har inkommit

ftiljande brev:
Jag har med intresse l[st Din text om Karls-

borg i fiirra numret och har en liten komplette-

ring att komma med som jag l6st i en bok,

utgrven lggg i Sundsvall av Karin Westin:

Tunadal 150 frr.
Jag citerar direkt ur texten:

.NORRLAhIDS FORSTA AFTCSAC

Sundsvallshandlaren J. E- Sdderberg uppforde

1848 en tullkvarn driven med inga pi det

hemman han iret innan forv?irvat pi Tunaby'

Fdr att utnyttja anliiggningen 6ven vintertid

sammanbyggdes kvarnen ir 1849 med en

mindre ingsiLg, som diirmed blev Norrland

fiirsta ingsig. Kvarnbygget betraktades av

Sdderberg som det viktigaste, sigverksdriften
d?iremot som en biindustri for att kunna

utnyttja den dyrbara maskinanllggningen vid

tiAer fe iret, di full malning inte forekom vid

kvarnen. De anstiillda fick samtidigt arbete

iret om. Pi forsdk tillsattes en eller ett par

sigramar och fiiljden blev, att si snart man

sig hur anvlndbara dessa var, si blev sig-

verket huvudsak och kvarnen bisak'
Angmaskinen till Tunadal var br0derna J'

och C.G. Bolinders fi)rsta lever4ns av en

ingmaskin ftir sigverksdrift. Angsigen var

egentligen b€stiilld titl Karlsborgs sigverk

oiO X"ntebens mynning diir nigra intresse'

rade dliribland J. E. Sdderberg hade fiir

avsikt att starta en sigverksindustri' Be

stiillningen av ingsigen blev omdirigerad av

S0derberg till Tunadal och det driijde ett

tiotal flr innan Kalix fick sin ingsflg' Kon-

struktdr fiir bygget var maskinarbetare Carl

Anton Jensen."

Det var intressanta upplysningar Leif'

Sdderberg sildeju sin andel i Carlsborg och

fiirmodligen blev han pi nigot vis osams med

Grunden eftersom sigen omdirigerades till

Tunadal. Aven i Carlsborg fanns en kvarn vid

den lorsta siganliiggrringen som kom till 1868'

Bolinders ingmaskiner var det sedan som kom

att g6lla vid den hdr tidens sigverk'
(Avinittet i fet stil ovan iir giort hZir och finns

inteiboken) IB'GN
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